RESPOSTAS ÀS SOLICITAÇÔES DE ESCLARECIMENTOS 12/03/2010

Em atendimento ao disposto no item 3.1 do Edital de Concessão nº 01/2010, a Comissão
de Outorga, constituída pelo Sr. Diretor Geral do DERBA, através da Portaria nº 394, de
07 de outubro de 2009, publicada no Diário Oficial do Estado em 08 de outubro de 2009,
disponibiliza as manifestações de esclarecimento e suas respectivas respostas, sem a
identificação do interessado. As manifestações de esclarecimentos, bem como as
respectivas respostas, são partes integrantes do Edital, conforme previsto em seu item
3.6.
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Item 17.3.6 do edital: Conforme o item 17.3.6 do edital, durante o período de
adjudicação e em atendimento aos documentos exigidos a serem apresentados
antes da assinatura do contrato, deverão ser apresentados os comprovantes de
quitação abaixo relacionados:
(i) à International Finance Corporation, do valor de US$ 1.627.662,00 (hum milhão,
seiscentos e vinte e sete, seiscentos e sessenta e dois Dólares Americanos);
(ii) ao Estado da Bahia, do valor equivalente a US$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil
Dólares Americanos), conforme cotação do dólar, taxa PTAX 800, opção 5,
divulgada pelo Banco Central do Brasil no dia anterior à data do efetivo pagamento,
a ser depositado, através de GER-DI (Guia Especial de Recolhimento), na seguinte
conta: a) conta: CUTE (SEFAZ); b) código de recolhimento: 31051 – outras
devoluções; c) código da Unidade Gestora;39800002- DEPAT/GEFIN.
Esta quitação deve ser feita em nome da SPE ou do consórcio?
RESPOSTA: A quitação pode ser feita em nome da SPE, se já estiver
constituída, ou em nome, individual ou conjuntamente, das empresas que
integram o Consórcio.
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Item 2.1 do Anexo 14 do edital e item 1.4 do Apêndice A: Conforme o item 2.1 do
anexo 14, “Todas as projeções financeiras terão que ser apresentadas em Reais,
em termos reais (sem ajuste pela inflação)” e o item 1.4 do apêndice A,”A
Proponente deverá expressar todos os valores em reais (R$), referidos a outubro
de 2008, conforme definido no Edital”. Está correto nosso entendimento de que as
despesas decorrentes destes custos deverão ser apresentadas no fluxo do plano
de negócios?
Se afirmativa a resposta anterior, está correto nosso entendimento de que estes
valores deverão estar convertidos para REAL conforme a cotação do dólar, taxa
PTAX 800, opção 5 do dia 31 de outubro de 2008, neste caso, 2,1153?
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RESPOSTA: As despesas decorrentes dos custos do item 17.3.6 do edital
devem ser apresentadas no fluxo do Plano de Negócios, utilizando a cotação
do dólar, taxa PTAX 800, opção 5 do dia 31 de outubro de 2008.
DERBA/CO/01-2010-34
3-

Item 2.2.1.2.5 do PER: No item 2.2.1.2.5 Sistema de Arrecadação de Pedágio, lêse:
“A Praça de Pedágio 5, localizada na BA-526, deverá ser implantada em caráter
provisório juntamente com as demais praças de pedágio, até o término dos
Trabalhos Iniciais, no Subtrecho 14, conforme detalhado no Apêndice J. A praça de
pedágio definitiva deverá ser implantada junto à obra-de-arte especial prevista para
ser construída na interseção das rodovias BA-526 e BA-535 e deverá estar
concluída em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses da assinatura do Contrato. Para evitar
a dupla tarifação dos fluxos oriundos da BA-535 com destino à Salvador, deverão
ser implantadas praças de pedágio bidirecionais, localizadas em vias marginais, que
dão acesso à respectiva OAE. Desta forma, somente os fluxos que se deslocam na
BA-526 nos sentidos Lauro de Freitas/Salvador e BR-324 são tarifados. Os fluxos
no sentido BA-535 são tarifados somente na praça localizada nesta rodovia. No
Apêndice J são apresentados os fluxos pedagiados da praça definitiva a ser
implantada na BA-526.”
A execução da obra-de-arte especial onde será implantada a futura praça de
pedágio não consta no estudo de viabilidade fornecido no Edital, no nosso
entendimento a execução dessa obra-de-arte é de responsabilidade do poder
concedente. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Esta obra deve ser realizada pela concessionária e foi orçada em
R$ 7,22 milhões, conforme apresentado no item “6.2.1 Obras de Arte
Especiais” do Anexo 9 do Relatório Consolidado dos Estudos Técnicos de
Engenharia disponibilizados na Consulta Pública.
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Quadro 5 do Plano de Negócios, no item 7.2: No arquivo eletrônico do Quadro 5 do
Plano de Negócios, no item “7.2 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL” não há fórmula para distribuição de valores ao longo dos anos.
Solicita-se a apresentação da mesma ou como deverá acontecer esta distribuição.
RESPOSTA: a versão corrigida da Planilha Plano de Negócio, publicada no
site com o Comunicado Relevante nº 5 está com as fórmulas necessárias.
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Apêndice M do PER: No Apêndice M, em Equipamentos para Sistema de
Arrecadação de Pedágio consta: 1 veículo para cada supervisor de pedágio e 1
veículo tipo van por praça de pedágio.
Está correta essa necessidade?
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As proponentes poderão definir outro sistema de gestão de transporte que irão
utilizar?
As proponentes poderão definir outro tipo de veículo (ex. diferente de “Van”)?
RESPOSTA: Sim, essa necessidade esta correta. Pode haver alteração no tipo
do veiculo desde que respeitando o uso do veiculo, por exemplo, a “Van”
deve ser utilizada para transporte de pessoas e materiais e não pode ser
substituída por um veiculo comum, mas sim por outro utilitário. A gestão de
transporte pode se dar de varias formas, mas sempre respeitando a
quantidade de veículos estimada no estudo.
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Apêndice M do PER: Ainda no Apêndice M, em Equipamentos para Sistema de
Comunicação está mencionada a instalação de:
Estação fixa - 2 equipamentos para cada: CCO, Base SAU, Posto de Pesagem
Fixa, Praça de Pedágio e Posto de Polícia Rodoviária;
Estação Móvel - veículos - 2 equipamentos para cada: Ambulância C, ambulância
D, guincho leve, guincho pesado, caminhão-pipa, caminhão apreensão, inspeção de
tráfego, pesagem fixa (?), pesagem móvel, praça de pedágio (?).
A utilização de 2 equipamentos em cada ponto mencionados e mais 10 % de
reserva nos leva a 2,2 equipamentos por ponto. No nosso entendimento uma boa
manutenção dos equipamentos será suficiente para operar com 10% de reserva.
Este entendimento será correto?
RESPOSTA: A reserva proposta por cada concorrente faz parte do risco
assumido por ela. Os equipamentos previstos no PER são suficientes para
operação da rodovia nos parâmetros exigidos.
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Apêndice M do PER: No mesmo Apêndice M, em Edificações e Bases
Operacionais (SAU) estão mencionadas 4 bases operacionais (SAU). Entretanto no
PER, pelos parâmetros para atendimento de ambulâncias e guinchos são
suficientes 3 bases operacionais (SAU).
Qual deve ser considerado?
RESPOSTA: O PER determina, na página 12, que deverão ser construídas
pelo menos 04 (quatro) Bases Operacionais ao longo do Sistema BA 093,
sendo 1 (uma) na BA 093, 1 (uma) na BA 512, 1 (uma) na BA 524 e 1 (uma) na
BA 526, estando de acordo com o Apêndice M.
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8- Apêndice M e item 8.3.5 do PER: Ainda no Apêndice M, como parâmetro de
dimensionamento é mencionado:
Equipamento por trecho operacional.
No final do Apêndice M é definido:
Trecho operacional - segmentos homogêneos em termos de operação das
rodovias, os quais deverão ser propostos pela CONCESSIONÁRIA e aprovados
pela AGERBA.
No item 8.3.5 do PER – Sensoriamento Meteorológico está definido que devem ter
5 estações meteorológicas, uma para cada trecho operacional localizados nos
subtrechos 2, 6, 9, 13 e 14.
Qual deve ser considerado?
Caso seja utilizada a consideração do apêndice M, quais os subtrechos que
deverão ter o PMV´s móveis?
RESPOSTA: Para o Sensoriamento Meteorológico deverá ser adotado o
previsto na Seção II do PER (item 8.3.5), ou seja, cinco estações nos
subtrechos descritos, pois neste caso a Seção II é mais específica e descreve
exatamente quais subtrechos deverão conter os aparelhos. Para os painéis
de mensagens variáveis a LICITANTE deve adotar os trechos operacionais
utilizados em sua proposta para o dimensionamento da quantidade. Ou seja,
o descrito no Apêndice M é o que deve ser utilizado.
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O Item 8.6.2.12 do PER menciona que o serviço de resgate deverá dispor de
caminhões especiais equipados com modernos aparelhos para salvamento, com
condições de retirar rapidamente acidentados das ferragens, bem como controlar
incêndios e limpar a pista de combustível e lubrificante. É mencionado que esses
serviços deverão no mínimo ser montados em caminhões com CMT de 6 t.
Que parâmetros devem ser usados para dimensionar esse recurso?
RESPOSTA: Utilizar os mesmos parâmetros para dimensionamento para
ambulâncias “Tipo D”, pois suas atividades são vinculadas.
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Item 13.1 do edital: O período disponibilizado pelo Edital para elaboração da
Proposta, no qual constaram feriados do Carnaval que reduziram os dias com
menos impactos para a execução das contagens de tráfegos nas rodovias, bem
como, o fato do DERBA não disponibilizar Projetos Executivos dos trechos
rodoviários integrantes do Sistema BA 093, fez com a Licitante gastasse mais
tempo na elaboração de soluções para os pavimentos das rodovias. Há ainda de
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se considerar que possivelmente algumas respostas às perguntas feitas no dia
12/mar/10 (prazo limite) serão dadas a poucos dias da entrega 24/mar/10, o que
dificultará a sua consideração nos estudos.
Assim, solicitamos à Comissão de Licitação um adiamento de 30 (trinta) dias para a
entrega da Proposta.
RESPOSTA: A entrega de proposta foi adiada conforme Comunicado
Relevante nº4.
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Item 6.4 do Edital: Para efeito de apresentação dos documentos de habilitação e
qualificação, entendemos que os documentos devam ser apresentados na 1ª Via
em seu formato original ou cópia autenticada, exceto para a garantia de proposta.
Entendemos que para a montagem da 2ª e 3ª via da proposta, basta a cópia
simples dos documentos originais apresentados, não sendo necessário que estas
cópias sejam autenticadas. Nosso entendimento está correto?
RESPOSTA: Sim, entendimento correto.
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Item 17.3.1 do edital: No item citado é dito que o primeiro reajuste contratual da
Tarifa de Pedágio se dará em i) um ano a contar da data de entrega da Proposta
ou ii) na data do início da cobrança de pedágio, o que ocorrer depois.
Considerando que:
a) A homologação e assinatura do contrato se darão num prazo de até 2 meses
após a entrega da Proposta;
b) Que a Concessionária iniciará a cobrança do pedágio em cerca de 6 meses
após a assinatura do Contrato, ou, 8 meses após a entrega da proposta;
Percebe-se que o usuário pagará durante os primeiros 04 meses uma tarifa com
base em out/2008 e só depois a concessionária terá seu primeiro reajuste. (01 ano
a partir da data de entrega da proposta).
Isso conduz a uma situação onerosa para a Concessionária e politicamente ruim
perante o usuário que terá uma mudança de tarifa num curto espaço de tempo
(menor do que 1 ano).
Sugerimos a alteração do texto do item 17.3.1 para:
“A Tarifa de Pedágio terá o seu primeiro reajuste contratual na data do início da
cobrança de pedágio.”
RESPOSTA: Sugestão não aceita. A redação será mantida como a original.
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Item 1.1 do edital: Nos entroncamentos das rodovias BR 324 x BA 093 e BR 324 x
BA 526, é correto o entendimento de que as alças da BR 324 serão mantidas e
operadas pela atual Concessionária RODOBAHIA?
RESPOSTA: Sim, entendimento correto.
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Anexo 14 – Item 2.2 do edital: Item 2.2 do Anexo 14 solicita descrição da estrutura
acionária e de gestão considerada para a SPE, pedindo inclusive identificação dos
principais administradores e respectivos currículos. Pergunta-se:
Como encaixar este quesito na estrutura de apresentação dos documentos,
imposta pelo próprio edital, no item 3.2.1 do Apêndice A, que integra o Anexo 14?
RESPOSTA: Cabe ao Proponente decidir onde melhor cabe a descrição da
estrutura acionária e de gestão considerada para a SPE. Poderá constar, por
exemplo, do item “o) Informações complementares”
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Anexo 14 - Item 2.1.4 do edital e Item 7.3.2 da Minuta do Contrato: Anexo 14 (item
2.1.4) e Anexo 15 (Minuta de Contrato, item 7.3.2) orientam para que as
concessionárias considerem em suas propostas, uma verba no montante de R$
2.338.000,00 para arcar com os custos de desapropriações e desocupações da faixa
de domínio. Sugerimos:
a) Onde se lê “concessionária”, leia-se “licitante”
b) No Quadro 5 do Plano de Negócios, os licitantes deverão digitar o valor acima na
célula “E232”.
RESPOSTA: A interpretação do item (a) está correta e a do item (b) também.
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Item 1.1 da Minuta do Contrato: A fórmula que define o IRT (Índice de Reajuste da
Tarifa) computa a variação do número-índice somente até o mês anterior ao
reajuste. Para ficar coerente, o “IPCAo” deveria ser setembro/2008, ou seja,
defasando-se 01 mês em ambos os meses do período de apuração, face à
dificuldade de publicação do número-índice em tempo hábil.

6

Salientamos que, além da redação estar diferente do material disponibilizado na
Consulta Pública, caso persista essa redação, a concessionária será penalizada ao
longo de todo o período da concessão.
RESPOSTA: A redação será mantida.
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Anexo 5 – Item 2 da Minuta do Contrato: Quadro de Avaliação de Desempenho
está incompleto, pois o arquivo pdf não contém a coluna referente ao Subtrecho 17
(Via Parafuso). Favor retificar quadro.
RESPOSTA: Quadro retificado conforme Comunicado Relevante 06.
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Anexo 5 – Item 4 da Minuta do Contrato: A fórmula de apuração da Nota Anual está
incorreta.
Onde se lê Î Nota Anual = 1 – ( DR obtido / DR Max) x 100
Leia-se Î Nota Anual = ( 1 – ( DR obtido / DR Max)) x 100
RESPOSTA: A interpretação está correta.
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SEÇÃO I - Item 2.2.1.2.4 do PER: Texto menciona: “Deverão ser construídas 4
Bases Operacionais ao longo do Sistema Rodoviário (BA 093 / BA 512 / BA 524 /
BA 526)”. Pergunta-se:
A licitante poderá propor um modelo operacional que contemple uma nova
localização das bases (por exemplo 01 unidade na BA 535) ou deverá seguir o
enunciado acima?
RESPOSTA: A licitante deve respeitar o que está previsto no PER
A concessionária poderá propor alterações desde que atenda aos parâmetros
de desempenho e tenha aprovação da AGERBA.
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Comunicado Relevante nº 03: Baseado na resposta nº 38, quando será
disponibilizado no website do DERBA o documento referente à desnecessidade de
licença ambiental de operação para o Sistema BA-093 ?
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RESPOSTA: Documento disponibilizado abaixo:

Comissão de Outorga:
Rafael Souza de Oliveira – Presidente
Antonio Martins Morgan – Membro
Gil Ruy Lemos Couto – Membro
Joel Aristides de C. Neto – Membro
Maria das Graças Lisboa Fernandes Matos - Membro
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